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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 دستورکار :

 و گفت و گو قانون کار و حل و فصل اختالفات از طریق تفاهم 157اجرای بند الف ماده امکان بررسی چگونگی   

 خراسان رضوی مطرح شد.  یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیدب در

جلسه  نیزدهمیمصوبات س 2بند  رامونیاستان با دستور کار بحث و تبادل نظر پ یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیکمیو  ستیب

 برگزار شد. در محیط کار  فات از طریق تفاهمقانون کار و حل و فصل اختال 157اجرای بند الف ماده در ارتباط با فراهم نمودن امکان  رخانهیدب

و حل و فصل  سازکار توافقی جادیموضوع ا یقانون کار، با توجه به سوابق قبل 157ماده  تیمقرر شد با استفاده از ظرف رخانهیجلسه دب نیزدهمسی در

 یمباد قیمطرح و از طر یاستان شنهادیبه عنوان پ انیکارگران و کارفرما ندگانیوگو، با دعوت از نماتفاهم و گفت قیاز طر ییو کارفرما یاختالفات کارگر

 شود. یریگیتوافقات پ یقانون
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 60اما  ؛اظهار کرد: هر چند که قانون تعاون مطلوب است رخانهیجلسه دب نیکمیو  ستیدر ب وگوی استان،ی، رئیس دبیرخانه شورای گفتاکبر لباف یعل

 6 یال 5تنها  ،بخش در اقتصاد نیشده ا هدف گذاری یدرصد 25ل است که تاکنون از سهم یدل نیبه هم ؛شود یقانون اجرا نم نیدرصد از ا 70 یال

مطرح  شنهاداتیپ اجرا نشده این بخش را در دبیرخانه شورا پررنگ نمود تا در نهایت مدون نیقوان، لزوم استخراج مساله نیدرصد آن محقق شده است. ا

 .منعکس شود یربط قانون یگفت و گو به مرکز و مراجع ذ یشورا قیشده از طر

ها  تیظرف نیاز ا یاما از برخ ؛برخوردار است یمطلوب یها تیافزود: قانون کار از ظرف ،کارقانون  یها تیظرف تاکید بر اهمیت احصاءبا  ی همچنینو

در جلسه سیزدهم دبیرخانه  لذا را دربرمی گیرد؛صنعت و خدمات  ،یکشاورز یقانون همه بخش ها نیشود. نکته قابل توجه آن است که ا یاستفاده نم

قانون کار به دو بخش قانون  کیتفک بیو معا ایرابطه گفت و گو کنند تا مزا نیدر ا ییو کارفرما یکارگر یها کلمقرر شد تش شورای گفتگوی استان

 .ردیقرار گ یمورد بحث و بررس یو قانون کار کشاورز یکار صنعت

وجود  یهر استان مراجع حل اختالفادارات کار در ، تصریح کرد: کننده روابط کارگر و کارفرما میتنظبا اشاره به ماهیت قانون کار به عنوان قانون  یلباف

موارد مختلف از  رامونیاصوال پ یی که به این مراجع ارسال می گردد،کنند. دادخواست ها یم یدگیهزاران پرونده را رس ایصدها در طول سال دارد که 

 جمله دستمزد، اخراج و مسائل مربوط به روابط کار است. 
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و مانع  یدسته جمع یها مانیپ یریمعموال مانع شکل گ اتیشکا نیکرد: ا حیاستان تصر یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

مختلف  عیدر صنا یدسته جمع یها مانیپ جادی، منجر به اییو کارفرما یکارگر یتشکل ها ؛ اما تقویتشود یم ییو کارفرما یکارگر یتشکل ها جادیا

 .بهره خواهند برد یشتریب یهر دو گروه از توانمند در نهایت، خواهد شد و

قوت می کوتاه مدت  یشود، انعقاد قراردادها یم دهیکار کش طیبه خارج از مح اتیشود و شکا ینم جادیکار ا طیدر مح یکه توافق یادامه داد: زمان یلباف

 .کارفرماست انیبه ز گرید یکارگر و از سو انیبه ز کسویمهم از  نیکه ا گیرد

 قانون کار در حل اختالفات کارگری و کارفرمایی 157مزایای ماده 

وقوع قانون کار در هنگام  157ماده  هایتیظرف متاسفانه از است، افزود: زیاد اریبسکار و حل اختالف  ییبه مراجع قضا اتیشکا یورود نکهیا انیبا ب یو

 ایکارگر و کارفرما و  نیب میسازش مستق قیدر مرحله اول، از طر دهآم شیاختالف پ ،قانون نیشود. براساس ا یکارگر و کارفرما استفاده نم نیاختالف ب

انجمن  قیباشد، از طروجود نداشته  یکار در واحد یاسالم یکه شورا یو در صورتحل و فصل می شود کار  یاسالم یآن ها در شورا ندگانیکارآموز و نما

 صیتشخ یها اتیه قیاز طرموضوع  ،زشو در صورت عدم سا صورت خواهد گرفت و کارگران و کارفرما حل و فصل یقانون ندهینما ایکارگران  یصنف

 .و حل و فصل خواهد شد یدگیرس یآت بیو حل اختالف به ترت
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کار  طیقانون کار آن است که مح 157کردن ماده  ییاستان خاطرنشان کرد: هدف از اجرا یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

 شوند.کار توافقات را انجام دهند و در صورت ضرورت به مراجع حل اختالف ارجاع  طیو کارگران در مح انیکارفرما ندگانیو نما میکن ایرا پو

 قانون کار چیست؟ 157ماده سازوکار مورد نیاز اجرای 

کار در کل استان  یاسالم یشورا 142عنوان کرد: در حال حاضر  اسالمی کار خراسان رضوی یکانون شوراها رهیمد اتیه سیرئ ،یزارع یادامه، مجتب در

حال سوال ندارند.  کار یاسالم یشورا به شکل گیری  یلیکارخانجات تما ؛ اما واقعیت امر این است کهکارگر فعالند ندهیوجود دارد که به عنوان نما

 کرد؟ جادیکارگر و کارفرما سازش ا انیتوان م یاوصاف چگونه م نیبا ا نجاستیا

 یشورا 500 دست کم . الزمه این امر آن است کهخواهد شد که ساز و کار آن فراهم شده باشد ییقانون کار اجرا 157ماده  یادامه داد: زمان یزارع

 .کار وجود دارد یاسالم یشورا 142در سطح استان تنها  اریبس عیرغم وجود صنا یمتاسفانه عل ؛ اماود داشته باشددر استان وج یاسالم

آموزش  دیسازش با یکارگر در شورا ندهیآن است که نما گریاستان خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه د ی اسالمی کارکانون شوراها رهیمد اتیه سیرئ

اجرا داشته  تیقابل دیسازش با یشورا نیشود. همچن یم عییصورت حقوق کارگر تض نیا ریداشته باشد، در غ صیتشخ اتیهحضور در باشد و سابقه  دهید

 .شود یمستاصل م ریو کارگر از ادامه مس ردیگ یصورت م ین صورت اطاله دادرسیا ریباشد در غ
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 مربوط به صنوف است ییو کارفرما یاکثر اختالفات کارگر 

 منافعافراد  یبرخ ، تصریح کرد: متاسفانهحرف ییکارفرماانجمن های صنفی کانون  رهیمد اتیه سیاز نشست، احمد عبداهلل زاده، رئ یگریبخش د در

 .بالذات مطلوب است 157است که ماده  یدر حال نینشود. ا ییاجرا یلیبه هر دلقانون کار  157که ماده  نندیب یم نیرا در اخود 

و صنوف  یپله ا ریمربوط به مراکز ز بین کارگران و کارفرمایان، اختالفات شتریآن است که در حال حاضر ب گریزاده افزود: نکته قابل توجه د عبداهلل

 اریا چالش بسدر حوزه صنوف ب ،اما در مقابل ساماندهی الزم را دارند؛شوند،  یارجاع داده م یصنعت یواحدها یکه از سو ییپرونده ها ،گرید انیاست. به ب

 . میمواجه هست

ا در حوزه هکردیرواز طرفی، . ستین یارچوب خاص و مدونهچ یحوزه دارا نیا ؛ اماشود یدرصد اشتغال مربوط به بخش خدمات م 50شد:  ادآوری وی

 .شود یعمل م یا قهیحوزه ها سل نیو بعضا در ا ستین یآور مل انیروابط کار و مشاغل سخت و ز

 از بروز تخلفات یریسازش به منظور جلوگ یشورا یایاح ضرورت
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تحت پوشش قانون کار  در کشور کارگر ونیلیم 7حدود کرد: در حال حاضر  حیتصر یخراسان رضو یکشاورز یانجمن صنف ریادامه، رضازاده، دب در

اصالح  یبه گونه ا دیقانون با نی. ااستتن داده  طیشرا نیبه ا یشتیمشکالت مع لیکارگر به دل ایرفته و  یکار طفره م اینکارفرما از  ای. در واقع  ستندین

 .رندیقرار بگ این قانون کار تحت پوشش یروین یشود که تمام

 یاریبس یشود، قطعا جلو ایاح گریشورا بار د نیشد. اگر ا یسازش به صلح منجر م یدرصد از پرونده ها در شورا 97، 1390خاطرنشان کرد: در سال  یو

 .خواهد شداز تخلفات گرفته 

 مدت انیبرنامه م کیدر قانون کار  157اصالح ماده  ضرورت

در حال حاضر در حال  نکهیا انیبا ب ی،خراسان رضو ی اتاق بازرگانیاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیعضو کم ،یاز نشست، محسن یگریبخش د در

 113حل اختالف است. ماده  یها اتیپرونده ها در ه شیاز افزا یحاک انیکرد: گزارش کارفرما حیتصر م،یقانون کار هست 113و  112مواد  یبررس

 یقرار م یپرونده مورد بررس 10 یال 8در هر جلسه  یفعل طیشود که در شرا یدگیرسیک روز  درها  اتیدر ه دیپرونده با 5 کثرکند حدا یعنوان م

 ندهیکند، نما دایپ شیجلسه افزا کیدر  یمورد بررس یهر چه تعداد پرونده ها گرید انیکار، اصل سرعت است. به ب یدادرس نییاز اصول آ یکی. ردیگ

 .احسن از حقوق کارگر دفاع کند حوتواند به ن ینم یکارگر
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ساز و کار در سامانه جامع روابط کار و نحوه برنامه  جادی. اکردبر آن تمرکز  دیاست که با یاز موضوعات یکی 157ماده  تیادامه داد: استفاده از ظرف یو

مثمرثمر  نهیزم نیتواند در ا یبرنامه ششم توسعه بوده است( م یها استیس وجزکه ) یداور قیحل و فصل اختالفات از طر یها و سامانده اتیدر ه یزیر

 .باشد

توسعه در برنامه هفتم  نیشد: در شرف تدو ادآوری رد،یمدت مدنظر قرار بگ انیبرنامه م کیدر  157شود که اصالح ماده  یم شنهادیپ نکهیا انیبا ب یو

از موارد  یاریتوان بس یم ،تر خواهد بود ییکه مجمع ارائه کرده، اجرا یکل یها استیبرنامه هفتم براساس س کردیحال از آن جا که رو میهستکشور 

اجرایی ساله  5 یبازه زمان کیدر نمود. این امر می تواند ارائه  هییبا ساز و کار قوه قضا یاوررا با اضافه شدن نهاد د 157اصالح ماده  از جمله یشنهادیپ

 .آن حاصل شودالزم از  یتا خروج گردد

و تحوالت در بازار کار )استارت آپ  رییبا توجه به تغ ینهاد داور کیادامه داد: وجود  یخراسان رضو ی اتاقاجتماع نیکار و تام ات،یمال ونیسیکم عضو

به حوزه  ربوطاز مشکالت م یبخش یعنی ؛قانون است یتواند مثمرثمر باشد. مهم تر آن که عمده بحث ما مربوط به عدم اجرا یو ...( م تالیجیها، اقتصاد د

 شکل می گیرد.شود، فساد و تخلف  ینم ییاست و با قدرت اجرا فیکه قانون ضع یشود. زمان ینم ییاست که قانون با قدرت اجرا یا

 ضرورت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از قانون کار
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از قانون کار  یتا سوء استفاده و تخلف میباش یبه دنبال راهکار دیشد: با ادآوریاستان  عیصنا رانیانجمن مد ییاجرا ریدب ،یمراد یمهد ریادامه، ام در

 .شود عییکارگر و کارفرما تض نیاز طرف کی چیحق ه دیکه نبا میباور نی. ما بر اردیصورت نگ

کرد:  حیمدنظر است، تصر یو روش ها ندهایندارد، بلکه اختالف نظر بر سر فرآ یقانون کار مخالفت 157شدن ماده  ییبا اصل اجرا یکس نکهیا انیبا ب یو

نسبت  یکمتر یآگاه نیطرف جهیکم است و در نت کارکناناست که تعداد  یو کارگران مربوط به حوزه اصناف و مشاغل انیاز اختالفات کارفرما یاریبس

 .به قانون کار دارند

شود تا  دهیچ ییساز و کارها دیبا ،در صورت بروز اختالف نیبه عنوان حل اختالف در نظر گرفته شود. همچن یمحل دیبا یافزود: در قرارداد عاد یمراد

 شود. دهیکش ییاختالفات کمتر به مراجع حل اختالف و مراجع قضا نیا

 ولت باشددو بدون دخالت  میمستق دیکارفرما و کارگر با سازش

، 1392در سال  یعدالت ادار وانیعنوان کرد: داستان  یکار و رفاه اجتماع ،تعاوناداره کل  روابط کار ریرضازاده، مد میاز نشست، ابراه یگریبخش د در

 ی، مسکوت ماند.ماده قانون کی یاجرا بدین ترتیب ابطال کرد وتشکیل شورای سازش را  دستور العمل
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 وانید یعموم اتیدستورالعمل را ابطال کرد. ه نیا کباری یادار دالتع وانیچرا که د م،یسازش باش یشورا یایبه فکر اح دیادامه داد: ما نبا رضازاده

بودن این  یو الزام یاجبارقانون کار به  157ماده  ؛ امااست یاریسازش درخواست ارجاع سازش اخت یشورا لیعنوان کرد که در دستورالعمل تشک

 درخواست اشاره دارد.

 ندهیو بدون دخالت دولت باشد، لذا اگر نما میمستق دیاشاره دارد که سازش کارفرما و کارگر با قانون کار به این موضوع 157کرد: ماده  حیتصر یو

به گفت  یخارج از الزامات قانون ییدر فضابایستی کارفرما  . کارگر ونقض گردیده است 157ماده ، ردیقرار بگ یدولت در کانون در کنار تشکل کارگر

 .ه استدنش یسازش اشاره ا یماده به حضور دولت برا نیا یجا چیو گو بپردازند و دره

همه  دینوشته شود، با ی این شورابرا یسینو شیپقرار است اگر  تصریح کرد: ست،یمشخص ن 157 مادهسازش در شورای  باتیترکبا بیان اینکه  رضازاده

کاهش  ییپرونده ها به مراجع قضا یدر نظر گرفته شود تا ورود دیارچوب آن و... باهسازش، مرجع حل اختالف، فرم سازش و چ بی. ترکگرددموارد لحاظ 

 .کند دایپ

شد:  ادآوری ،در بدو مراجعه ارباب رجوع 157ماده  یقانون تیاستفاده از ظرف در جهت یحل و فصل دعاو یبرا ییراهکار اجرا اتخاذ لزومبر  دیبا تاک وی

 نهیزم جادیو ا اکرهتفاهم، مذ جادی. در واقع اردیکارگر و کارفرما شکل بگ انیم ییگفت و گو دیبا ،قبل از ثبت دادخواست در سامانه جامع روابط کار
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ر کار قرار وموضوع در دست کیماه نخست به تفک 5در  ، بایستیموارد واصله یشناس بیآس داشتنقانون کار با مدنظر  157ماده  یایجهت احمشترک 

 .ردیگ

 انیدانش بن یشرکت ها سیکه به منظور تاس یتجار یبرا میکرد: تقاضا دار حیتصر استان انیدانش بن یانجمن شرکت ها ریروحبخش، دب ثمیادامه، م در

کنند،  یاقدام م یکوچک تجار یکسب و کارها سیکه نسبت به تاس یمتاسفانه کسان .برگزار شود که قانون کار را بشناسند یگرد هم آمده اند، جلسات

موارد در  نیدر ا دی. بحث آموزش بامیکن دایحوزه ورود پ نیبه ا یساز و کار مشخص لذا بایستی با ندارند. یمدنظر اطالع یکار و حوزه ها نینسبت به قوان

 .قانون کار را بشناسد یبانم نیکارآفر تانظر گرفته شود 

 ضرورت تشکیل هسته ای تخصصی متشکل از نمایندگان کارگرای و کارفرمایی و اداره کار

بنده  شنهادیکرد: پ حیتصر یخراسان رضو یکار و رفاه اجتماع ،تعاوناداره کل اداره روابط کار  سیمحمود مسبوق، رئ دیاز نشست، س یگریبخش د در

حضور در آن اداره کار  التیو تشک ییکارفرما ،یکه فعاالن کارگر ردیشکل بگتخصصی هسته که  است نیادر خصوص موضوع مطروحه این نشست 

 گریکدیبه مرور زمان از  ییو کارفرما یمتاسفانه جامعه کارگر گردد.شود تا نواقص روابط کار برطرف  جادیرابطه ا نیدر ا یزگردیداشته باشند و م

 .خواهد شد شتری. حال اگر قانون کار نباشد، قطعا اختالفات آنان برندیگ یفاصله م
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 یدسته جمع یها مانیتفاهم کنند، خاطرنشان کرد: پ گریکدیبدون حضور دولت و مداخله آن با  دیبا ییو کارفرما یکارگر های تشکل نکهیا انیبا ب یو

ماده به نحو احسن  نیا تیاز ظرف دیباو داده است  اریاخت ییو کارفرما یکارگر ندگانیبه نما 157ما حل و فصل شود. ماده کارگر و کارفر انیم دیبا

 .استفاده کرد

 تیکرد: هدف ما، نخست استفاده از ظرف حیاستان تصر یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،این نشست انیپا در

برنامه  نیبا توجه به تدو دیبا 157اصالح بند اول ماده  شنهادیپبراین اساس، . ردیرار بگقدر دستور کار قانون کار  157موجود است تا اصالح ماده  یها

یستی با ادله موضوعات بارا میتوان پیشنهاد داد. در این راستا،  ییو کارفرما یکارگر یهسته تخصص جادیا ،دوم در وهله .ردیقرار بگ رهفتم در دستور کا

 ،یکارگر یتشکل ها وربا حض دیتعاون و اصناف با ،یسه اتاق بازرگان گرید انیو دولت مطرح شود. به ب ییکارفرما ،یکارگر ندهیبا حضور نما الزم و

 .ازندبه گفت و گو بپرد گریکدیمسائل و مشکالت با  رامونیدولت پ ندهیو نما ییکارفرما
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

قانون  157تحت عنوان شیوه نامه اجرای بند الف تکالیف قانونی ماده  ،موضوع تهیه دستورالعمل و شیوه نامه ای

ر به عنوان مرحله اول از حل و فصل اختالفات از طریق تفاهم بین کار گر و کارفرما و ارجاع بعدی اختالفات کا

به مرجع حل اختالف مندرج در قانون کار  در جلسه مطرح گردید و هریک از مخالفان و موافقان نظراتی را 

رای اعضاء و سایر خبرگان مورد نظر ارسال مطرح نمودند که در پایان توافق گردید این شیوه نامه تهیه شود و ب

 گرددو در جلسات بعدی به صورت تخصصی تر موارد بر اساس شیوه نامه مورد بحث و بررسی قرار گیرد  

        

 

 

دبیرخانه شورا  

 و سایر اعضائ

 

 

 یک هفته

 
 


